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De webinar hosts

John de Kok: Partner bij Risk Advisory van Deloitte met meer dan 
twintig jaar ervaring in het zorg ecosysteem gericht op Responsible
Healthcare, vanuit governance, compliance en security vraagstukken. 
Tevens toezichthouder en de host van het webinar.
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Marco Walhout: Partner Audit Advisory bij Deloitte met 
meer dan twintig jaar ervaring als accountant in de zorg.

Tevens toezichthouder en host van het webinar.



Gebruik van Zoom

• Als deelnemer bent u gemute tijdens het gehele webinar

• Bij vragen aan de sprekers: 
• Maak gebruik van de Q&A knop
• U kunt ten alle tijden vragen stellen
• U kunt op elkaars vragen reageren

• U krijgt de slides achteraf toegestuurd



Agenda

Introductie Toekomst van 

gezondheidszorg

Data, Data, Data Van toezicht naar 

inzicht

Van Response, 
Recover naar 
Thrive fase?

John de Kok & 
Marco Walhout

5 “shifts” in de 
toekomst van de 
Nederlandse zorg

John de Kok

Governance code; 
de letter of de 

geest?

Arnoud Aikema

Wat is data en 
van wie is de 

data?

Peter Kits

Afronding

Functioneren 
huidige toezicht 

model

Henk van der Stelt

Transformatie van 

toezicht

Wat zijn geleerde 
lessen en tips?

Marco Walhout



De sprekers van vandaag

Arnoud Aikema
Voorzitter RvT
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gezondheids
zorg



© 2020 Deloitte The Netherlands

Wereldwijde acceleratoren voor de toekomst van de 
gezondheidszorg
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De 5 “shifts” in de toekomst van de Nederlandse zorg
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Van zorg naar gezondheid: meer focus op levensstijl, preventie en vroege diagnostiek

Er zal meer focus komen op het stimuleren van een gezonde levensstijl, vitaliteit en welzijn, op primaire en 
secondaire preventie en op vroege diagnostiek. Meer resources (tijd, geld en aandacht) worden gealloceerd.

Virtual Health(care): zorg (echt) geconcentreerd rondom de patiënt 

Zorg zal meer (echt) rondom de patiënt worden georganiseerd, met als adagium ’digital first’. We gaan naar 
een flexibeler systeem waarbij de patiënt meer zelf kan doen en meer te zeggen krijgt. 

Data gedreven gepersonaliseerde (“N=1”) gezondheid inzichten en interventies 

Verschuiving van behandeling op basis van standaard protocollen naar gepersonaliseerde, data-gedreven 
inzichten en interventies. Er ontstaat een nieuwe waardeketen rondom gezondheidsdata. 

Toekomst van werk in de zorg: een nieuw ’wat, waar en hoe’ voor zorgprofessionals 

Een fundamentele vooruitgang is de wijze waarop zorgprofessionals ondersteund gaan worden door 
robotisering, cognitieve automatisering en AI. 

Nieuwe geldstromen en verdienmodellen: meer gericht op stimuleren populatie gezondheid 

De geldstromen in het nieuwe gezondheidsecosysteem zal ook veranderen. Nieuwe geldstromen zullen ook 
leiden tot nieuwe verdienmodellen voor de traditionele en de nieuwe spelers binnen het 
gezondheidsecosysteem. 
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De vragen die je als instelling moet beantwoorden/stellen
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Welke behoeften zullen toenemen en afnemen? 

Wat is de beste wijze en plek om aan die behoeften te voldoen?, gegeven de ontwikkelingen met 
betrekking tot zinnige zorg, Virtual Health(care), waarde gedreven zorg, data gedreven 
gepersonaliseerde interventies, toenemende focus op preventie en vroege diagnostiek? 

Welke rol zal de eigen organisatie dan spelen in dat netwerk van zorg- en gezondheidsaanbieders 
rondom het individu? 

Wat zijn onze onderscheidende gebieden en vaardigheden? 

Wat zijn de beste partners om mee samen te werken op die gebieden, welke waarde wordt 
gecreëerd met die samenwerking, en hoe moet die waarde verdeeld worden? 

Wat betekent dit alles voor onze investeringen in infrastructuur en medewerkers? 

Hoe zorgen we voor een duurzaam verdienmodel dat past bij deze toekomstvisie? 

Hoe zorgen we er voor dat alle interne stakeholders aan boord zijn, en dat we als organisatie een 
gezamenlijke visie hebben op wat we kunnen, willen en moeten richting de toekomst?

Bepaal uw rol in 
het ecosysteem 
van de toekomst
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Data, Data, Data

Peter Kits: Peter is Partner en praktijkgroep-leider Digital Law
bij Deloitte Legal. Hij is gespecialiseerd in vraagstukken over 
verantwoorde omgang met gezondheidsgegevens. Peter 
publiceert regelmatig over dit onderwerp en doceert aan de 
Universiteit Utrecht en UVA MBA Healthcare over medische 
data.
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Trends in het veld op het gebied 
van data strategie en 
management

Wat moet de toezichthouder in de zorg minimaal
weten?



Kansen

Wat zijn de kansen en risico’s van (big) data in de zorg?

04
Curatief
Effectievere en betere
behandeling van de 
patiënt/cliënt in én voorafgaand
aan het zorgproces.

02

01
Onderzoek
(Biomedisch) wetenschappelijk
onderzoek en clinical trials.

03

05

06

Efficiency/
kostenbesparing
Data-analyses leiden tot significant 
beter inzicht in uitgaven en –daarmee-
kosten-besparingsmogelijkheden.

Strategie/Beleidsdoelen
Op strategisch, macro en meso niveau
kunnen beter onderbouwde besluiten
worden genomen door Beschikbaarheid 
van feiten.

Kwaliteitscontroles
(Realtime) controles op basis 
van data analyses in plaats van 
observaties, interviews etc.

Preventie
Effectievere en betere preventive 
van ziekten en aandoeningen, zoals
bijv. Nationaal Borstkanker
onderzoek.



Risico’s

Wat zijn de kansen en risico’s van (big) data in de zorg?

Beroepsgeheim
Grote kans op doorbreking
beroepsgeheim.

02

01
Persoonlijke levenssfeer
Inbreuk op de persoonlijke
levenssfeer (meer dan 
“privacy”) door o.a. “profiling”.  

04

03

05

06

Verlies of verminking
Verlies of verminking van 
(gevoelige) 
persoonsgegevens.

Handel
Ongecontroleerde handel in 
medische data voor
commerciële doelen.

Onbevoegd gebruik
Toegang of gebruik door 
onbevoegden (ex- én
intern).

Onrecht en ongelijkheid
Het uitsluiten of weigeren van 
mensen of groepen voor
bepaalde verzekeringen of 
behandelingen.



1 Data zijn niet tastbaar

• Leesbare of verwerkbare ‘waarden’, zoals woorden en cijfers. Die zich bevinden op harde schijven en in 
databanken.

• In digitale omgeving betreffen het de zgn. ‘enen’ en ‘nullen’ die de machinetaal zijn en een voor een computer 
uitvoerbare code om het woord of cijfer weer te geven in de voor de mens vatbare vorm.

• Van Dale: Data: “gegevens zoals vastgelegde feiten” (vgl. Informatie: “kennis en inzicht”)

2 Wat zegt de wet?

3 Wat zegt de rechtspraak?

• In het recht komen data niet in aanmerking voor “eigendom”. Data zijn geen zaken, goederen en/of 
vermogensrechten.

• Er zijn wél wetten en regels die juridische kaders stellen voor het gebruik en uitwisseling van data, zoals: 
Databankenwet, Algemene Verorderning Gegevensbescherming ed.

• Praktisch gezien is de (rechts-)persoon die de servers en/of harde schijven beheert én daar controle over en toegang 
toe heeft degene die zich als ‘eigenaar’ kan gedragen. Door een wet als de AVG is dit recht niet absoluut. 

• Hof Den Haag 1981, vordering van röntgenfoto’s op basis van ‘eigendom’ door patiënt afgewezen. Hof Den Bosch 
1987, origineel van ziektegeschiedenis komt toe aan de opsteller (lees: arts/behandelaar), Hoge Raad 2012: 
medisch dossier komt toe aan individuele hulpverlener én aan de instelling gezamenlijk en ieder voor zich.

Wat zijn data en aan wie behoren ze toe?
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Versterkend effect van nieuwe technologie op de 
ontwikkeling van data gebruik en data deling: het 
(regionale) ecosysteem    
Toetreding van grote technologie bedrijven (“big tech”) en snel groeiende start-ups zullen het 
(regionale) zorglandschap fundamenteel veranderen (van core naar ecosysteem) 

Digital platforms

Sharing Economy

Internet of Things

Big Data

Co-creation

Social Media / Trusted 
Digital Platforms

Technologies impacting 
ecosystems

3D Printing

Quantified self

Individual profiling

Artificial Intelligence
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Dit leidt tot verregaande (regionale) samenwerking
Gedreven door urgentie en perspectief stemmen zorgaanbieders het aanbod en innovaties steeds 
meer (regionaal) met elkaar af. Datagebruik en datadeling is daarbij randvoorwaardelijk. 

• Het nieuwe zorglandschap tekent zich als 
eerste in de regio af (niet meer binnen de 
organisatie). 

• De beweging naar meer samenwerking in 
de regio is al ingezet.

• De dienstverlening verplaatst zich al naar 
buiten.

• De samenwerking nog wel sterk 
gefragmenteerd.

• Beweging naar buiten is niet mogelijk 
zonder een digitaal fundament.

• De onderliggende/verbindende 
digitalisering strategie ontbreekt nog 
vaak. 

Lonkend perspectief in verdere 
versterking van elkaar

Urgentie vanuit marktdruk én 
eigen situatie

Aanzienlijke verbetering 
kwaliteit en doelmatigheid

Lateralisatie van zorg  
tussen de verschillende 
locaties

Versterken (regionale) 
speerpunten 

Spreiding van risico’s 

Integrale gezondheid en zorg 
voor patiënt / burger 

Overheid stuurt op kosten, 
kwaliteit en bereikbaarheid 
(substitutie)

Verzekeraars kopen selectief 
in op volumenormen

Omliggende ziekenhuizen en 
ZBC’s verstevigen positie

Schaarste van resources

Opkomende alternatieven

Bundeling van kennis voor 
innovatie en onderzoek

Zorgvraag verandert; vraag 
naar andere zorgconcepten 
(oa. preventie)

Basis voor 
meer (regionale)
samenwerking
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Toenemend aantal actoren en daarmee veelheid aan data-
uitwisselingen … Vertrouwen is de basis van goed en 
effectief datagebruik.

Patient

Ziekenhuis
(Stichting)

MSB
(B.V.)

Zorg-
verzekeraar

- kosten

‘Apple’…

Ander 
ziekenhuis

Thuiszor
g

Farma

MedTech

Onderzoeks

instituut

Onderzoeks 
instituut

Voorbeeld weergave van diversiteit aan 
actoren en uitwisselingen, inclusief data-
en geldstromen.

Uitgangspunten: 

• De exponentiële groei aan patiëntgegevens zal bijdragen 
aan een continue verbetering van de kwaliteit van 
zorg, kostenbesparing etc. 

• Patiëntgegevens zijn ook interessant voor externe 
partijen. Dit leidt tot en/of biedt kansen voor nieuwe 
geldstromen.

• Het succes van ‘gegevensverwaarding’ begint bij een 
datastrategie. 

• Bij gegevensverwaarding is het vertrouwen van de patiënt 
cruciaal. Dit kan gerealiseerd worden door een veilige en 
verantwoorde omgang met patiëntgegevens. 



De waarde van data neemt toe en biedt kansen voor het 
realiseren van de strategie – echter daarmee ook de 
risico’s voor de instelling en bestuurders.

K
a
n
s
e
n

Medische 
fouten

(Ernstig) 
letsel of 

overlijden

R
is

ic
o
’s

Tucht-
rechtelijke 
procedure

Boete tot 
€20 

miljoen

Dwang 
maatregelen

Inbreuk 
vertrouwen 

patiënt

Imago 
schade

Bestuurlijke 
aansprake-

lijkheid

Financiering 
stop

Meer en beter (niet)-
wetenschappelijk onderzoek

Betere en snellere diagnose 
en therapiebepaling, ook op 
afstand

Valorisatie van 
patiënt/clientdata

Uw 
organisatie

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens 2004, 2013.
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Van het huidige informatielandschap naar onderling verbonden (regionale) platforms met een centrale rol 
voor de patiënt (PGO) gebaseerd op een landelijk kader. 

Maar hoe dan? Waar te beginnen? Vereenvoudiging van het 
informatie landschap door consolidatie van data op regionaal niveau

18

Huidige situatie 

Oneindig veel data-bronnen 
met elkaar verbonden

Nieuwe situatie 

Vermindering van het aantal 
verbindingen (consolidatie van 

data op regional niveau) 

P

P

P Patiënt

Landelijk kader

Data platform

Organisatie



Nationale digitale zorgagenda

Outcome doel:
Vanaf 1 januari 2021 vormt het primaire zorgproces de basis voor 
gegevensvastlegging in de zorg en worden vastgelegde gegevens 
hergebruikt voor declaratie, onderzoek, kwaliteitstransparantie en 
governance.

Outcome doel:
Vanaf 1 januari 2019 worden medicatierecepten conform de 
richtlijn medicatieoverdracht uitgeschreven, waarbij in 
voorkomende gevallen een met de patiënt afgestemd actueel 
medicatieoverzicht (Basisset Medicatieoverdracht) beschikbaar is.

Outcome doel:
Per 1 januari 2020 dragen zorgverleners altijd de gegevens die 
nodig zijn voor goede zorg en behandeling van een patiënt 
digitaal, gestandaardiseerd, beveiligd en, tenzij dat onmogelijk 
is, met toestemming van de patiënt, over aan andere bij het 
zorgproces van die patiënt betrokken zorgverleners.

Outcome doel:
Alle zorgaanbieders ondersteunen een gelijkwaardiger 
samenwerking tussen patiënt en zorgverleners en bieden vanaf 
1 januari 2020 aan burgers de mogelijkheid hun medische 
gegevens digitaal en gestructureerd in te zien en die gegevens 
te ontsluiten voor hun PGO waaraan zij ook eigen gegevens 
kunnen toevoegen.

Medicatie-
veiligheid

Patiënt 
centraal

Gegevens 
uitwisseling 
–overdracht

Eenmalig
vaststellen

Op weg naar een duurzaam informatiestelsel; vier outcomedoelen
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Van toezicht naar inzicht

Arnoud Aikema: Arnoud is sinds 2015 voorzitter van de Raad 
van Toezicht van een grote zorginstelling en opgeleid als 
registeraccountant. Hij zal vanuit het perspectief van de Raad 
van Toezicht ingaan op de vragen hoe Buurtzorg Nederland 
met de crisis is omgegaan en wat de crisis heeft geleerd.
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BUURTZORG NEDERLAND

Buurtzorg in Corona-tijd



maatschappelijke 
gezondheidszorg relaties centraal

oplossingen in plaats 
van indicaties

scheiding zorg en 
administratie

buurtzorgweb- en plein
kennis, informatie en 

communicatie schaal van de buurt

BUURTZORG IN EEN NOTENDOP



BUURTZORG 2007 - NU

MEDEWERKERSTEAMS

2019: 15.000 medewerkers / 425 
mio omzet

100.000 cliënten op jaarbasis



CLIËNT                                                                                 

formele 
netwerken

informele 
netwerken

buurtzorgteam

zelfredzaamheid

van binnen naar buiten | empowerend en adaptief | netwerkvormend | ondersteunend | aanvullend | vervangend

SCHILLENMODEL





Governance ‘mismatch’
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Transformatie van toezicht

Henk van der Stelt: Henk is als zeer ervaren lid of 
(vice)voorzitter van meerdere Raden van Toezicht al circa 20 
jaar actief in de zorgsector. Zijn aandachtsgebieden zijn 
financiën, data/innovatie en ICT.
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Bedankt voor uw 

deelname!

Heeft u onbeantwoorde vragen of 
wilt u met een van de sprekers 
verder sparren? Mail dan John de 
Kok via johndekok@deloitte.nl of 
Marco Walhout via 
mwalhout@deloitte.nl

mailto:johndekok@deloitte.nl
mailto:mwalhout@deloitte.nl


Resultaten polls


